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یـادداشـت

دولت امروز  نخستین  «روز ملی فناوری هسته ای» خود را برگزار می کند

شادمانی هسته ای
در سکوت وین

عبدالرحمن فتح الهی: در حالی دولت سیزدهم امروز اولین روز ملی فناوری هسته ای اش در قرن پانزدهم را 
برگزار می کند که مذاکرات هسته ای با توقفی ۲۹روزه مواجه است. به دنبال این توقف، هجمه کنگره چه از سوی 
جمهوری خواهان و چه از سوی دموکرات ها علیه دولت بایدن با هدف عدم احیای برجام پررنگ تر می شود. 
اگرچه برخی از تحلیلگران این واکنش تند کنگره را متأثر از انتخابات میان دوره ای نوامبر (آبان) می دانند ولی 
به موازات تشدید مخالفت کنگره شاهد تغییر موضع دولت بایدن در قبال مذاکرات نیز هستیم. در این رابطه 
عالوه بر متهم کردن تهران در توقف مذاکرات از سوی جین ساکی، سخنگوی کاخ سفید و ند پرایس، سخنگوی 
دستگاه سیاست خارجی ایاالت متحده، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا هم نسبت به آینده مذاکرات 
چندان خوشبین نیست. در عین حال ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش ایاالت  متحده هم در جلسه 
اســتماع کنگره با خروج سپاه از لیست گروه های تروریســتی آمریکا (F.T.O) مخالفت کرد. اما در آن سوی 
داســتان نیز صدای مخالفان داخلی مبنی بر ادامه مذاکرات توسط دولت رئیسی بیشتر شده است. عالوه بر 
ارسال نامه ۱۹۰ نماینده مجلس شــورای اسالمی به رئیسی برای اخذ تضمین های محکم تر از طرف مقابل و 
حفظ خطوط قرمز نظام در مذاکرات وین، پیش تر کمیته ای پنج نفره موسوم به کمیته «ضدبرجام»، مخالفت 
خود را با حصول توافق اعالم داشــتند. افزون بر نکات یادشــده در روزهای اخیر برخی نمایندگان با ادعای 
دسترسی به متن ۲۷صفحه ای از توافق صورت گرفته در وین، فضایی تخریبی را برای توقف کامل مذاکرات 
ایجاد کرده اند. تمامی این نکات به موازات تأخیر در ادامه مذاکرات، شــرایطی را به وجود آورده اســت که 
بیم انسداد و شکســت کامل احیای برجام می رود؛ «شرق» در گفت وگویی با استادان دانشگاه و کارشناسان 
به کالبدشکافی دقیق  تر شرایط امروز مذاکرات پرداخته است. در این گپ وگفت ها ضمن بررسی تأثیر تقابل 
پارلمانی (مجلس شورای اسالمی و کنگره آمریکا) بر عقبگرد دولت های تهران و واشنگتن از ادامه مذاکرات، 

نگاهی به سناریوهای احتمالی در صورت شکست کامل مذاکرات شده است که در ادامه می خوانید:

محافظه کاری بایدن در امتیازدهی به تهران
کوروش احمدی، دیپلمات پیشــین ایران در ســازمان ملل و تحلیلگر 
ارشد مســائل بین الملل: ابتدا باید بگویم که من شرایط کنونی را یک 
بن بست نمی دانم. وضعیت سیاســی داخلی در آمریکا به خصوص 
فشارهای اخیر کنگره بر دولت بایدن هم نمی تواند مانع جدی بر سر راه 
احیای برجام باشد؛ چراکه اگر دولت بایدن با توجه به ترکیب فعلی سنا 
به دنبال احیای برجام باشد، کنگره نمی تواند مانعی جدی باشد. برای 
مثال، نمایندگانی که این روزها در پی تصویب قانونی برای موکول کردن 
خروج سپاه از لیســت گروه های تروریستی آمریکا موسوم به اف تی او 
هســتند، به ۶۰ رأی در ســنا نیاز دارند. چون ۵۰ کرسی سنا در اختیار 
جمهوری خواهان اســت برای عبور از «فیلی باســتر» (Filibuster) و 
تصویب طرح مذکور باید ۱۰ سناتور دموکرات هم به جمهوری خواهان 
بپیوندند که بسیار دشوار است. به فرض اینکه ۱۰ سناتور دموکرات هم 
به جمهوری خواهان بپیوندند و نهایتا شاهد تصویب چنین طرحی هم 
باشــیم، رئیس جمهور آمریکا می تواند آن را وتو کند، مگر اینکه ســنا 
بتواند با ۶۷ رأی، یعنی دوســوم اعضای سنا این طرح را تصویب کند 
که توان وتوکردن رئیس جمهور را خنثی کند. البته بســیار بعید است 
مخالفان احیای برجام بتوانند ۶۷ رأی در ســنا را برای این مهم داشته 
باشند. به طور کلی قوه مجریه در آمریکا  اختیارات وسیعی در سیاست 
خارجی دارد و کنگره مشــکل می تواند مانع اجرای سیاســتی در این 

حوزه توسط رئیس جمهور شود.
این دیپلمات پیشین کشــور در ادامه بیان کرد: با این حال، تحوالتی 
که در کنگره و سیاســت داخلی ایاالت متحده در جریان است، فارغ از 
مباحث حقوقی و فارغ از اینکه قانونی در کنگره تصویب بشود یا نشود، 
می تواند با توجه به در پیش بودن انتخابات میان دوره ای کنگره فشــار 
سیاسی را بر کاخ سفید افزایش دهد. چون این احتمال وجود دارد که 

دموکرات ها اکثریت خود را هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان از 
دست بدهند و چون این مسئله از نظر سیاست داخلی برای کاخ سفید 
مهم است، به منشأ فشار سیاسی مضاعفی بر دولت بایدن تبدیل شده 
است. لذا این شرایط باعث می شود که دولت بایدن از نظر دادن امتیاز 

به ایران قدری محتاطانه و محافظه کارانه برخورد کند.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد که اگرچه آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجــه ایاالت متحده در مصاحبه اخیر خود نســبت به آینده توافق 
هسته ای چندان خوشبین به نظر نمی رسید و پیش از آن هم ند پرایس، 
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی آمریکا مواضع مشابهی را مطرح 
کرده بود اما نمی توان این سخنان را دلیلی قطعی مبنی بر بن بست در 
مذاکرات احیای برجام به شمار آورد؛ چراکه این دست مواضع می تواند 
با هدف مانور سیاسی و فشار دیپلماتیک و با توجه به مخاطبین متعدد 
مطرح شده باشــد. از این رو فکر می کنم همچنان بخت نیل به توافق 
باالست و تحقق آن به تالش دو طرف در تهران و واشنگتن برای غلبه 
بر موانع و مشکالت جاری بســتگی دارد. البته واقعیت این است که 
هنوز برخی موانع و چالش ها در داخل هر دو کشور ایران و آمریکا و نیز 
شاید برخی تحوالت بین المللی بر سر راه احیای برجام وجود داشته و 
دارد. در نتیجه نه سخنان تقریبا منفی مقامات آمریکایی و نه خوشبینی 
مکرر مسئولین در داخل کشور را نمی توان مبنا و مالک قضاوت نهایی 

برای مذاکرات برجام در نظر گرفت.
این کارشناس مسائل بین الملل در ارتباط با موانع موجود مشخصا 
به بحث خروج ســپاه از لیســت گروه های تروریستی آمریکا و تحریم 
برخی از مقامات و شــخصیت های کشور به بهانه حقوق بشر، برنامه 
موشــکی و تروریســم اشــاره کرد و افزود: یکی دیگر از موانع، شاید 
همچنان بحث تضمین باشد. در این رابطه آقای حسین امیرعبداللهیان 
دو هفته پیش به «تضمین اقتصادی» اشــاره کــرد، اگرچه وزیر امور 

خارجه درخصوص تضمین اقتصادی توضیحی نداد اما تا پیش از آن 
تضمینی که مد نظر بود، (حداقل آنچه کارشناســان و افکار عمومی 
برداشــت کرده بودند)، تضمیــن حقوقی آمریکا بــرای عدم خروج 
از برجام بود؛ تضمینی حقوقی که آن هم معلوم نبود عملی باشــد، 
چون آمریکا تأکید داشــت که دولت های ایــاالت متحده نمی توانند 
برای دولت های بعدی تعیین تکلیف کنند. اکنون مطرح شدن تضمین 
اقتصادی این ســؤال را ایجاد می کند که آیــا منظور وزیر امور خارجه 
ایران ایجاد مثال برخی منافع اقتصادی اســت که آمریکا را در ادامه و 
حفظ برجام ذی نفع کند یا چیز دیگری مد نظر تهران است؟! البته اگر 
منظور عدم تسری آثار خروج احتمالی آمریکا در آینده به قراردادهای 
اقتصادی موجود باشــد، این امر در برجام و در قطع نامه ۲۲۳۱ مورد 
تأکید قرار گرفته است. همچنین ظاهرا هنوز برخی اختالفات جزئی در 
بحث ترتیب و توالــی اجرای تعهدات طرفین ذیل برجام وجود دارد؛ 
یعنی اینکه ایران و آمریکا در چه مقاطعی و به چه ترتیبی به تعهدات 

برجامی خود عمل کنند.
 احمدی ادامــه داد: مضافا مانع دیگری که در یک مقطع احیای 
برجام را به تعویق انداخت، درخواست روسیه برای گرفتن تضمین از 
آمریکا با هدف مستثنا شــدن روابط تهران – مسکو در همه حوزه ها از 
تحریم هــای ایالت متحده در ارتباط با بحران اوکراین بود. البته اندکی 
بعد روســیه اعالم کرد که تضمین هــای الزم را از آمریکا برای کار در 
ارتبــاط با برجام دریافت کرده و به این ترتیب آن مشــکل به خصوص 
برطرف شد. بااین حال چنان که برخی از مقامات اروپایی مانند جوزف 
بورل هم به آن پرداخته اند، هنوز این فرض وجود دارد که کرملین مایل 
است مادامی که جنگ اوکراین در جریان است، مذاکرات احیای برجام 
به نتیجه نرسد تا بتواند از این مسئله به عنوان اهرم فشاری علیه غرب 
استفاده کند و نیز اینکه بازگشت نفت ایران به بازار که می تواند موجب 
کاهش قیمت نفت شود، به تعویق بیفتد. مضافا تا زمانی که مذاکرات 
احیای برجام به حصول توافق نینجامد قطعا دغدغه و نگرانی غرب در 
منطقه خاورمیانه به قوت خود باقی خواهد ماند. ازاین رو اگر مذاکرات 
وین به نتیجه برسد، نگرانی غربی ها بابت پرونده فعالیت های هسته ای 

ایران مرتفع خواهد شــد و در این صورت آمریکا فرصت 
بیشتری برای تمرکز روی چین و روسیه خواهد داشت.

 دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل افزود: بااین حال 
چون روســیه بعد از یک ماه و نیم جنــگ در اوکراین هنوز 
نتوانسته به پیروزی چشمگیری دست پیدا کند، از این پس 
نیز بسیار بعید است که بتواند به یک موفقیت ملموس، 
قابل اتکا و شــایان در اوکراین برســد. در عین حال روسیه 
ضمن درگیرشــدن در یک جنگ فرسایشــی با مجموعه 
گسترده ای از تحریم های اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک 
و... دســت و پنجه نرم می کند. ضمن اینکه طی روزهای 
اخیر فشــار و تهدیــد جامعه بین المللی بــه محاکمه 
مقامات روسی به خاطر ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین 
نیز شــرایط را برای روسیه و شــخص پوتین پیچیده تر و 
بغرنج تــر کرده اســت. به خاطر مجموعه این شــرایط، 
ممکن اســت روس ها نتوانند در کوتاه مدت و میان مدت 

وضعیت و جایگاه خود را در جامعه جهانی بازسازی و احیا کنند. در 
نتیجه کرملین برای موازنه سازی با غرب ممکن است بکوشد وضعیت 
بالتکلیــف در مذاکرات برجام ادامه پیــدا کند  اما چون تکلیف جنگ 
اوکراین تقریبا روشــن شده، بسیار بعید است تهران بخواهد مذاکرات 

وین را به جنگ اوکراین ربط دهد.
 انسداد،  نتیجه مستقیم تداوم تأخیر مذاکرات در وین

 یوسف موالیی، استاد دانشگاه، حقوق دان و تحلیلگر حوزه حقوق 
بین الملل، در ابتدا درباره تأثیرات مخرب توقف مذاکرات و عدم احیای 
برجــام اذعان کرد که هر مذاکره ای یک ظرف و بازه زمانی مشــخص 
و منطقــی را می طلبد. مســئله پیگیری مذاکرات احیــای برجام هم 
نمی تواند خارج از یک مقطع و دوره زمانی معین پی گرفته شود؛ یعنی 
برای حصــول توافق در وین یک زمان منطقــی و درعین حال محدود 
وجود دارد. اگر در آن محدوده زمانِی منطقی این توافق حاصل نشود، 
دیگر آن مذاکرات فایده و موضوعیت خود را از دســت می دهد. در این 
صــورت دیگر طرفین تمایل و عالقه فعلــی را برای پیگیری مذاکرات 
و اجــرای تعهــدات ندارند. پس توقف یک ماهــه در مذاکرات وین در 
شرایطی که تا پیش از آن بسیاری از تحلیل ها و اخبار واصله حکایت از 
نزدیک بودن توافق داشت، قطعا سبب خواهد شد مذاکرات وین در یک 
مسیر پیچیده تری قرار بگیرد، به ویژه که نزدیک به حدود ۱۳ ماه از آغاز 
مذاکرات وین گذشته است؛ بنابراین به نظر می رسد این محدوده زمانی 
برای پیگیری مذاکرات قدری کش دار و خارج از منطق شــده است. در 
نتیجه هرچه شاهد تأخیر بیشتر در حصول توافق باشیم، قطعا خاصیت 
مذاکرات از آن ســلب می شود؛ چون مخالفان بستر رشد پیدا می کنند. 
بنابراین امکان تحقق اهدافی که مذاکرات وین برای آن شــکل گرفت، 

کم رنگ تر خواهد شد.
 در چنین شرایطی امکان دارد آمریکا دوباره به مسیر دونالد ترامپ 
بازگردد و سیاســت فشــار حداکثری را که اکنون با برخی معافیت ها 
درخصوص فروش نفت ایران همراه شده است، پی بگیرد و در آن سو 
تهران هم به شــکل پررنگ تری توان هســته ای خود را گسترش دهد. 
در این صورت مدیریت فضای کنونی خارج از توان دو طرف خواهد شد. 
بــا توجه به مجموعه این نکات اگرچه مــن اکنون توقف یک ماهه در 

مذاکرات وین را انسداد نمی دانم؛ اما تداوم این تأخیر می تواند به انسداد 
منجر شود، ولو آنکه هدف هر دو طرف ایران و ایاالت متحده انسداد در 
سایه توقف مذاکرات نباشد. در یک جمله چه بخواهیم و چه نخواهیم 

تداوم تأخیر در حصول توافق بی شک به انسداد منجر خواهد شد.
 این اســتاد دانشــگاه در ادامه تصریح کرد: تقابل مجلســین دو 
کشــور ایران و آمریکا برای عدم احیای برجام اگرچه لزوما به شکست 
مذاکرات منجر نمی شــود؛ اما حصول توافق را پیچیده تر و طوالنی تر 
می کند؛ چرا که پارلمان های هر دو کشــور طبــق قانون می توانند به 
همه فعالیت های قوه مجریه یا همان دولت ورود پیدا کنند؛ کما اینکه 
کنگره آمریکا و مجلس شورای اسالمی اکنون در سایه منافع سیاسی 
احزاب متشــکل ســعی دارند مذاکرات را در مسیر مدنظر خود پیش 
ببرند؛ به ویژه کنگره ایاالت متحده که در آستانه انتخابات میان دوره قرار 
دارد و همین مسئله، هم شرایط را برای سنا و هم مجلس نمایندگان 
قدری پیچیده و حســاس کرده اســت. از این رو در روزهای اخیر شاهد 
تقابل پررنگ تر قوه مقننه آمریکا در برابر دولت بایدن هســتیم. البته 
در آن سوی داستان مجلس شورای اسالمی هم طبق قانون اساسی 
جمهوری اسالمی خود را مقید به ورود در مذاکرات هسته ای می کند؛ 
چون طبق قانون اساسی هرگونه توافق، معاهده، قرارداد و... با طرف 
خارجی باید به تصویب مجلس شــورای اســالمی برسد. حال نکته 
اینجاســت که در دوره روحانی با وجود توافق بین ایران و ۱+۵ و تأیید 
مجلس نهم، برجام به عنوان قانون به تصویب نرســید؛ بنابراین سند 
برجام در قالب ســند تعهدات متقابل طرفین در پرونده فعالیت های 
هسته ای تلقی شــد که باید طبق بند ها و مصوبات هر کدام تعهدات 
خود را به اجرا برســانند و چون برجام به صــورت قانون در مجلس 
تصویب نشد، دیگر آن چالش های مربوط به الزام اجرائی کردن قانون 
در کشور وجود نداشت. هرچند  مجلس ایران و کنگره آمریکا در جریان 
جزئیــات مذاکرات، توافقات صورت گرفته و تعهــدات طرفین بوده و 
هستند؛ اما این ورود و نظارت اهرم حقوقی را ایجاد نمی کند. از این رو 
اکنون هم مجلس شــورای اســالمی و هم کنگره آمریکا برنامه های 
خاص خود را برای پیشبرد مذاکرات در مسیر مدنظر خود دارند که در 
صورت توافق بتوانند آن را به صورت یک قانون تصویب 
کنند. البته قانونی کردن مســئله احیای برجام چالش ها 
و الزامات خــاص خود را برای دولت هــا ایجاد می کند. 
از این رو به نظر می رسد قوه مجریه، هم در ایران و هم در 
آمریکا سعی می کنند توافق را مجزا از تصویب مجلسین 
دو کشور به ســرانجام برسانند. چون تصویب جزئیات و 
بندهای این توافق در پارلمان های دو کشــور یک پروسه 
طوالنی خواهد بود؛ در صورتی که برجام یک سند جامع 
اقدامات عملی اســت که باید در کمترین زمان ممکن با 
نظارت شورای امنیت ســازمان ملل، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و دیگر نهادهای نظارتی اجرائی شــود. البته 
مجلس شورای اسالمی یا کنگره آمریکا به خصوص سنا 
بــا توجه به اهرم های قانونــی می توانند بر نحوه اجرای 

تعهدات و پیشبرد توافق نظارت داشته باشند.
 این حقوق دان خاطر نشــان کــرد که عنصر اصلی در 
پیشــبرد مذاکرات به قدرت چانه زنی طرفین برای گرفتن امتیاز بیشتر 
باز می گردد. به معنای روشــن تر کلمه همه چیز در مذاکرات تابعی از 
موازنه قوا است؛ بنابراین ایران به تناسب قدرتی که در اختیار دارد، توان 
چانه زنی دیپلماتیک را برای گرفتن امتیازات در دستور کار قرار می دهد. 
یکی از ابزارهــای قدرت آفرینی برای ایران در تقویت توان چانه زنی به 
نگرانی جامعه جهانی از نقطه گریز هسته ای ایران بازمی گردد. از این رو 
به نظر می رســد اروپایی ها و آمریکا برای اینکه ایران را حتی المقدور از 
نقطه گریز هســته ای دور کنند، در تالش اند که کماکان مذاکرات ادامه 
پیدا کند، ولو آنکه امکان دارد این مذاکرات در کوتاه مدت به یک توافق 
منجر نشود؛ اما چون از نگاه غرب تداوم مذاکرات می تواند اهرمی برای 
مدیریت تهران در حوزه پرونده فعالیت های هســته ای باشــد، سعی 
می کند مذاکرات با شدت و ضعف تداوم داشته باشد، حتی اگر خبری از 

نشست های حضوری مشترک در وین نباشد.
 این تحلیلگر مســائل بین الملل در ادامه تأکید داشــت: باوجود 
آنچه گفته شــد که پروسه مذاکرات از یک بازه زمانی منطقی خارج 
شود، بی شک به سمت انسداد کشیده می شود؛ در این صورت قطعا 
نوع تقابل غرب با ایران متفاوت از شــرایط کنونی خواهد بود. چون 
اگر شاهد شکست مذاکرات باشیم، ابتدا به ساکن ایران افزایش سطح 
غنی سازی، باال بردن میزان ذخایر اورانیوم و استفاده از سانتریفیوژهای 
پیشرفته تر را اجرائی می کند که به نقطه گریز هسته ای برسد؛ اما این 
نقطه پایان کار نیســت؛ چرا که در ادامه مطمئنا لحن و نوع برخورد 
غرب هم متفاوت از مذاکرات وین اســت. مضافا مســئله مکانیسم 
ماشه هم مطرح اســت؛ بنابراین نباید فریب شرایط کنونی را خورد 
که دولت بایدن برای احیای برجام قدری پیچ تحریم ها برای فروش 
نفت را ُشل کرده است. ضمن اینکه در ادامه احتمال بروز رفتارهای 
فراسیاســی و فرادیپلماتیک هم وجود دارد. از این رو اهرم فشار ایران 
ذیل رسیدن به نقطه گریز هســته ای تا زمانی کارساز است که برای 
غرب قابل تحمل باشــد. اگر غرب به این یقین برســد که کیفیت و 
کمیت فعالیت های هســته ای ایران از حالت صلح آمیز خارج شده 
است و تهران به دنبال نظامی کردن قدرت هسته ای خود است، شاهد 

تغییری معنادار خواهیم بود.

غرب چه وقت نگران می شود؟
دستاوردهای هسته ای جدید کشور و مذاکرات وین

سردرگمی در احیای برجام 
در آستانه روز فناوری هسته ای

حقیقت این اســت که مذاکرات هسته ای دچار رکود آشکار شده و 
توضیح مشخصی برای آن ارائه نمی شود. تا دور هشتم مذاکرات وین، 
جنب و جوشــی در طرفین ۱+۵ مشاهده می شــد. آن هنگام اولین دور 
مذاکــره ای بود که بعد از آخرین دور ششــم دولت قبلی، دولت آقای 
رئیســی به طور جدی، درگیر با آن شــده بود و به پیچیدگی های آن و 
نقش تک تک اعضای گروه ۱+۵ در پیشبرد یا توقف مذاکرات، آشنا شده 
بود. در این دور مذاکره کنندگان ایرانی بعد از یک دور ماراتن، در جایگاه 
واقعی خود نشستند و آرام آرام به چانه زنی درباره منافع ملی پرداختند؛ 
اما متأســفانه افســار سیاســت های کالن مذاکرات عمدتا در دســت 
اولیانوف، سفیر روســیه در وین بود که همگان از جمله شرق و غرب 
و مردم ایران از زبان او می فهمیدند که مذاکرات هسته ای ایران کجای 
کار اســت و آیا قرار است به نتیجه برســد یا در بن بست قرار گیرد؟ با 
وجود این مشکل، مذاکرات هسته ای پیش رفت و امید جدی به وجود 
آورد که می تواند به پایان تحریم ها، برگشت پو ل های بلوکه شده ایران 
در خارج، فروش نفت و اتصال بانک های ایرانی به بانک های جهانی، 
راه اندازی صادرات، فعال شــدن بخش خصوصی، کوتاه شــدن دست 
کاسبان تحریم و... منتهی شــود و مردم ایران که در گرداب فقر، تورم، 
بی کاری، گرانی فوق طاقت و مهاجرت های ناخواسته به سر می برند، 
روی آرامش و آســایش ببینند و شاید کشــور به روال عادی بازگردد و 
ایران در مســیر رشد و توســعه قرار گیرد؛ اما طبق معمول چنین نشد 
و عوامــل فرعی، این امید مردم ایران را ناامید کــرد. مردم ایران از این 
بــازی مذاکرات و امیدهای واهی آن به طرز خطرناکی دچار بی تفاوتی 
شده اند و تصور می کنند در مذاکرات هرطور شود، به نفع آنها نخواهد 
بود و شرایط آنها نه تنها به ســوی بهبودی نخواهد رفت که به سمت 
وخیم تر شدن اوضاع پیش می رود. در آستانه روز فناوری هسته ای باید 
پرسید که چرا چنین شده و راه برون رفت از این ناامیدی چگونه است؟ 
آنچه از مصاحبه های وزیر امور خارجه کشورمان برمی آمد، خوش بینی 
برای کسب نتیجه و دســتیابی به هدف بود. آنچه از طرف های غربی 
برمی آمــد خوش بینی توأم با حــزم و احتیاط بود و آنچه از ســخنان 
وزیر امور خارجه روســیه برمی آمد ابتدا خوش بینی سریع برای کسب 
نتیجه و یک دفعه پیش بینی طوالنی بودن مذاکرات و دور از دسترس 
بودن نتایج بود. حاصل این شده که دیگر هیچ خوش بینی و پیش بینی 
کســب نتایج وجود ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا دو روز پیش اعالم 
کرد درخصوص به سرانجام رسیدن مذاکرات احیای برجام، خوش بین 
نیســتم. این اظهارنظر طرف اصلی مذاکرات هســته ای ایران، نشــان 
از بن بســت جدی در مذاکراتی اســت که وزیر امور خارجه کشورمان 
خیلی با خوش بینی از آن یاد می کرد. همگان در جســت وجوی دالیل 
به بن بست رســیدن این مذاکرات هستند؟ یقینا تجاوز نظامی روسیه به 
اوکراین، دیدگاه ســراب گونه  برخي برای تغییر نظم جهانی به رهبری 
روســیه و موضع گیری ناپخته دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره این 
تجاوز، یکی از دالیل اصلی زمین گیرشــدن مذاکرات هســته ای است. 
آنچــه از اظهارنظرهای غــرب برمی آید، حاکی از این اســت که آنها 
برعکس، عالقه داشــتند در آســتانه ورود نظامی روســیه به اوکراین، 
ســریع تر مذاکرات هســته ای با ایران را به پایان برســانند تا در جنگ 
اقتصادی اروپا با روســیه، ایران را از نظر نفت و گاز در کنار خود داشته 
باشند. آمریکا هم برای برداشتن تحریم ها از سپاه پاسداران، راه حل های 
میانه ای داد تا شاید بتوان موضوع را حل کرد و به قول وزیر امور خارجه 
کشورمان، سپاه هم با عبور از نام سپاه به خاطر به نتیجه رسیدن برجام، 
موافقت کرده بود؛ اما ایران با موضع گیری عجیب و غیرمتعارف خود 
در مخالفت با اعمال غیرانسانی و جنایت جنگی روسیه در اوکراین در 
شــورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان داد می خواهد مذاکرات 
هســته ای را تقدیم اهداف روســیه کند. ایران به عنوان قربانی تجاوز، 
سال ها در پهنه جهان می جنگید تا کشورهای عالم را قانع کند نسبت 
به تجاوز نظامی عراق به ایران اذعان و اعتراف کنند و همین روســیه 
یکی از موانع اصلی در اقرار شورای امنیت سازمان ملل متحد به تجاوز 
عراق به ایران بود که هشــت سال طول کشــید و یک میلیون شهید و 
معلول و زخمی به جا گذاشــت و همه زیربناهای اقتصادی صنعتی 
کشــور را نابود کرد. حال ما را چه شــده که تجاوز مشابه را تفسیر به 
دلخواه می کنیم و منافع و امنیت ملی ایران را در گرو اهداف روســیه 
قرار می دهیم؟ از سوی دیگر، برخی گفته ها حاکی از آن است که ایران 
تمایل دارد مذاکرات تطویل یابد تا به دستاوردهای هسته ای مشخصی 
نائــل آید که البته اهل فن می دانند ایران در جایگاه تکنولوژیک خوبی 
از نظر هســته ای قرار دارد و با توافق هســته ای و برداشتن تحریم ها و 
راه اندازی اقتصاد هم می تواند راه خود را در مسیر علم و فناوری ادامه 
دهد و نیاز به توقف مذاکرات هسته ای در این مقطع حساس نیست که 

فرصت برای جهش منافع ایران محسوب می شود.

علی موسوی خلخالی

محمــد اســالمی، رئیس ســازمان انرژی اتمی کشــورمان، اعالم کرده اســت که در 
شانزدهمین سال روز ملی فناوری هسته ای که امروز شنبه با حضور رئیس جمهور برگزار 
می شــود، از دستاوردهای جدید هســته ای کشــورمان در زمینه های مختلف پزشکی و 
کشاورزی و زیست محیطی و همچنین توسعه های زیرساخت هسته ای کشور بهره برداری 
می شود. آنچه امروز رونمایی خواهد شد، در نتیجه سرمایه گذاری های کالن و مؤثر کشور 
در راستای توسعه توان هسته ای و زیرساخت های کشورمان است که می تواند در جهت 
توسعه اقتصادی و زیربناهای کشور و همچنین رفع بسیاری از نیازهای کشورمان به ویژه در 
زمینه درمانی، کشاورزی و تأمین آب مورد نیاز مؤثر باشد. این در حالی است که مذاکرات 
هســته ای کشورمان برای بازگشت آمریکا به توافق و رفع تحریم ها به اوج خود رسیده و 
وارد فاز حســاس و سرنوشت سازی شده است. به گفته مقامات ارشد کشورمان از جمله 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشــورمان، مذاکرات هسته ای به توافق نهایی 
بســیار نزدیک شده و تنها یک یا دو مورد حل نشــده باقی مانده که به اتخاذ تصمیم های 
سیاســی نیاز دارد. در اینجا این پرســش مطرح می شود که دستاوردهای جدید هسته ای 

کشورمان، به ویژه آن دســته از دستاوردها که می تواند نزد غربی ها حساسیت ایجاد کند، 
تا چه انــدازه می تواند بر مذاکرات هســته ای تأثیر بگذارد؟ آیا این دســتاوردها می تواند 
تــوان تازه ای به مذاکره کنندگان بدهد که با دســت پرتری در گفت وگوها شــرکت کنند و 
امتیاز بگیرند یا اینکه حساســیت طرف مقابل را تشــدید خواهد کرد و این موضوع روند 
مذاکرات را پیچیده تر خواهد کرد؟  با توجه به ســیر حرکت هســته ای کشور در سال های 
اخیر، بعید به نظر می رســد که این دســتاوردها بتواند تأثیر عمیقی بر مذاکرات بگذارد. 
قبــل از هر چیز باید به این نکته اشــاره کنیم که تمامی این دســتاوردها که در چارچوب 
تحقیق و توســعه نیز می گنجد، ذیل برجام اســت و به هیچ وجه خارج از خطوط برجام 
نیســت؛ بنابراین درصورتی  که اتفاق خاصی نیفتد و مســئله خاصی پیــش نیاید، انتظار 
نمی رود این دســتاوردها خدشــه ای به روند مذاکرات وارد کند. نکته دیگری که می توان 
به آن اشــاره کرد، خود توانایی هسته ای ایران اســت. برخالف آنچه دولت قبلی آمریکا 
انتظار داشت و حتی جناحی در دولت فعلی آمریکا انتظار داشته است، توانایی هسته ای 
ایران با وجود فشارهای موجود و اعمال تحریم های سخت نه تنها ُکند نشده بلکه سرعت 

هم گرفته اســت. فراموش نکنیم که هدف اصلی آمریکا و متحدان غربی اش از امضای 
برجام محدودکردن توانایی هســته ای ایران و اعمال نظارت های ســخت بر آن بود. حاال 
آمریکایی ها به روشــنی می بینند که خروجشــان از برجام و تالش بــرای بی اثرکردن آن، 
نه تنها باعث کندشــدن برنامه هسته ای ایران نشده، بلکه توسعه هسته ای کشور به روال 
طبیعی، با وجود سختی های بسیار، ادامه داشته است. حتی اقدامات ایذایی اسرائیل علیه 
برنامه هسته ای کشــورمان که هیچ گاه با محکومیت کشورهای غربی و شریک در برجام 
همراه نشــد نیز نتوانسته است حرکت آن را متوقف یا ُکند کند. از این بابت می توان گفت 
دستاوردهای هسته ای کشورمان می تواند پاســخی کوبنده به مدعیان ُکندکردن حرکت 
هســته ای ایران باشد. اما این دســتاوردها تا چه اندازه می تواند به مذاکره کنندگان کمک 
کند؟ هنگامی که ایران غنی سازی ۶۰ درصدی را آغاز کرد، حرکت آمریکایی ها و متحدان 
اروپایی شــان برای مذاکره با ایران شــتاب گرفت و روند مذاکرات در وین برای رسیدن به 
نتیجه ســریع تر شد. غنی سازی ۶۰ درصدی خط قرمزی بود که طرف غربی هیچ گاه گمان 
نمی کرد ایران به سمت آن برود. اما در اوج بحران در روابط ایران و آمریکا که جهان عمال 

نظاره گر تنش آفرینی های طرف آمریکایی و بی عملی طرف اروپایی بود، آغاز غنی ســازی 
۶۰ درصدی توسط ایران، به دلیل وجود فضای سخت و حساس و همچنین تشدید انتقادها 
به رفتارهای غرب در جامعه جهانی سبب شد غربی ها نتوانند اقدام خاصی انجام دهند. 
این بار به نظر نمی رسد توسعه برنامه هسته ای ایران به حساسیت غنی سازی ۶۰ درصدی 
باشــد. درحال حاضر آنچه برای طرف غربی حساسیت برانگیز است، فاصله زمانی ایران 
تا ســاخت بمب اتم است. برخی محافل آمریکایی می گویند این فاصله درحال حاضر به 
دو هفته کاهش یافته درحالی که آنچه مطلوب اســت، فاصله زمانی دست کم یک سال 
است و انتظار می رود با احیای مجدد برجام به دو سال هم کاهش یابد. اگر دستاوردهای 
هسته ای کشور بازگوکننده این بخش از نگرانی غرب باشد، احتمال دارد واکنشی از جانب 
غرب را به دنبال داشــته باشد، در غیر این صورت انتظار نمی رود تأثیر چندانی بر تحرکات 
غرب داشته باشد. شــاید بتوان گفت بیشترین احساس خوشحالی را خود سازمان انرژی 
اتمی داشته باشد که بر توسعه برنامه هسته ای کشور همواره اصرار داشته و دستاوردهای 

جدید را در راستای برنامه های خود می داند.
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